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بواسطة 2011-2007© حقوق الطبع والنشر   Robert 

Skyler
جميع الحقوق محفوظة

صنعت في أميركا

أي. كل الحروف التي تظهر في هذا العمل هي وهمية  
 تشابه إلى الشخاص الحقيقيين ، حيا أو ميتا ، هو من

.قبيل الصدفة البحتة
حياة أو موت لهذا الكتاب مع. نقول للعالم ما للتفكير  
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توفر

شظية الرض باللغات. قراءة جنبا إلى جنب مع العالم  : 
Afrikaans, azərbaycan dili, Беларуская, 
български език, Català, česky, Cymraeg, 

dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, español, 
keel, euskara, فارسی, kieli, française, Gaeilge, 
Galego, עברית, हSनUV, hrvatski, Kreyòl ayisyen, 
Magyar, , Indonesia, Íslenska, Italiano,Հայերեն  
日本語, , ქართული 한국어, latine, lietuvių, 
latviešu, македонски јазик, Melayu, Malti, 

⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, polski, 
Português, Moldavian, русский язык, 

slovenčina, slovenščina, Shqip, српски језик, 
svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 

українська, اردو, Tiếng Việt, דישpיי, 简体中文, و 
中國傳統.

 العثور على الحلقة القادمة تباع الكتب في أي مكان ،
.ودائما على صفحتنا الرئيسية



شظية الرض

 

 

حبل حملة
 

 

001الحلقة 

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

”تحديد الشر“
 

 

العربية طبعة



موجز

وهذه السلسلة من, ملحمة مغامرة إلى الجنون  
 القصص القصيرة ويستكشف السلسل التي تربط بين

.روح النسان إلى تكرار البقاء على قيد الحياة

~~~

 التاريخ الذي كتبه الفائز السجلت نادرا الحداث كما هو
مطهرة ومبسط هو خسارة. موضح أخذوا حقا مكان  

الدرس لحماية أو إدانة لنا؟

,المحاصر في مخبئه, في نهاية الحرب العالمية الثانية  

نسيت جنوبا. هتلر يجعل هروبه, خياله ينهار من حوله  
واحدة موقف نهائي واحد, يطير لفرصة واحدة أخيرة  

.اكثر درس التاريخ أن يعلمنا



العربية–  مقدمة 

اذا لو أن الناس يعتقدون لنفسهم؟ ل ، ل أقصدم  

غسلها مرة واحدة ، وكرر––   الدورية حول الفكار 
لتتناسب مع مثل هذا العدد الكبير من––   ذلك الحين 

لكن في كل مرة تصل لهذا شرارة. الدجاج في المشواة  
 وراء رد فعلهم عن طريق طرح ، ويمكن أن أفعل

يمكنك أن تتخيل مدى. أفضل من هذا؟ والقيام بعد ذلك  
خطورة التي يمكن أن تكون؟

 هذه هي رحلة عبر الفضاء بين أذنيك ؛ هوة شاسعة
 غير مستغلة وحيدا من العدم أبقت الشركة التي اعادت
 الى الذهان فقط مرة واحدة للفكر ذكي ، والن ومنذ

رحلة يسأل. فترة طويلة في الماضي تاريخ انتهائها  
 كيف ، بدل من ماذا ولماذا ، عندما قد فعلت حسنا وإذا

 كان ، حيث كان مجرد هراء لن حجب حقيقة الشخصية
.لذلك ل يمكن أبدا أن يكون مفهوما مرة أخرى

أراك على الذن. . . شظية الرض هو رحلة العمر  
.الخرى



1الفصل  – 001

طيران

من الخيال للطفل ، –– 1945أبريل  28ألمانيا النازية ،  –-  
أنا أعرف هذا. وهذه السابيع القليلة الماضية في برلين  

 ليكون صحيحا وأنا حتى الن لم ألتق الكبار الذين يمكن
 أن يكون له معنى ما يحدث ، ولكن نحن نفهم ، بل هو

 الخيال تظاهرت تتحقق ونحن هنا في قلب الجنون
 تقاتل مع البنادق والقنابل اليدوية ضد المدفعية الهجمات

في التحول الذي أعقب ذلك وهمي. والغارات الجوية  
يقود لي إلى––   للواقع بلدي ، واجباتي كما رسول 

 أماكن جديدة ومثيرة أن أسابيع وأشهر حتى منذ كانت
يبقي لي واضح بما يكفي لدرء––   مجرد حي بلدي 

 .الجنون الدبابات التي تملك كل شيء من حولي

شراء الن لقراءة المزيد على الفور. نهاية العينة .



 الصفحة الرئيسية
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شراء



3الفصل  – 001

شراء



4الفصل  – 001
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 تشابه إلى الشخاص الحقيقيين ، حيا أو ميتا ، هو من
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توفر

شظية الرض باللغات. قراءة جنبا إلى جنب مع العالم  : 
Afrikaans, azərbaycan dili, Беларуская, 
български език, Català, česky, Cymraeg, 

dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, español, 
keel, euskara, فارسی, kieli, française, Gaeilge, 
Galego, עברית, हSनUV, hrvatski, Kreyòl ayisyen, 
Magyar, , Indonesia, Íslenska, Italiano,Հայերեն  
日本語, , ქართული 한국어, latine, lietuvių, 
latviešu, македонски јазик, Melayu, Malti, 

⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, polski, 
Português, Moldavian, русский язык, 

slovenčina, slovenščina, Shqip, српски језик, 
svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 

українська, اردو, Tiếng Việt, דישpיי, 简体中文, و 
中國傳統.

 العثور على الحلقة القادمة تباع الكتب في أي مكان ،
.ودائما على صفحتنا الرئيسية



شظية الرض

 

 

حبل حملة
 

 

001الحلقة 

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

”تحديد الشر“
 

 

بسيطة العربية طبعة



موجز

 ملحمة مغامرة في جنون ، هذه السلسلة من القصة
 القصيرة استكشاف السلسلة التي تربط بين روح

.النسان إلى تكرار البقاء على قيد الحياة

~~~

 التاريخ ، والكتابة تسجيل نادر فوز الحدث وصف صحيح
بسيطة ونظيفة هي خسارتهم درس. لنها وقعت  

لحماية أو لعنة علينا؟

 في نهاية الحرب العالمية الثانية والحصار في مخبئه ،
نسيت جنوب. خياله تنهار من حوله ، وجعل هتلر هروبه  

 يطير لفرصة واحدة أخيرة ، واحدة موقف نهائي واحد
.اكثر درس التاريخ أن يعلمنا



بسيطة العربية–  مقدمة 

ا إذا كان الناس يعتقدون أن لهم عن النفس؟ ل ، لم  

يغسل مرة واحدة ،––   أقصد استدارة حول فكرة 
لتتناسب مع مثل هذا العدد الكبير من––   ثم كرر 

لكن في كل مرة تصل لهذا شرارة ما. الدجاج في الفرن  
 بعد على رد فعل من قبل نسأل ، هل يمكن أن تفعل

يمكنك أن تتخيل كيف. أفضل من هذا؟ وثم القيام بذلك  
الخطر الذي يمكن أن يكون؟

 هذه هي رحلة عبر الفضاء بين أذنك ؛ شاسعة ل
 يستطيعون الستفادة من هوة الوحيد من ل شيء أبقى
 الشركة فقط صدى الستخبارات مرة الفكر ، والن ومنذ

رحلة نسأل. فترة طويلة الماضي انها تنتهي حتى الن  
 كيف ، بدل من ماذا ولماذا ، عندما قد فعلت حسنا وإذا

 كان ، حيث كان لمجرد إحساس غامض ل حقيقة
 الشخصية لذلك ل يمكن أن يكون وكيل وقفت مرة

.أخرى

أراك. . . شظية الرض هو رحلة من الوقت والحياة  
.على الذن الخرى



1جزء  – 001

طيران

وهو خيال الطفل ، –– 1945أبريل  28ألمانيا النازية ،  –-  
أنا أعرف هذا. وهذه السبوع القليلة الماضية في برلين  

 ليكون صحيحا وأنا حتى الن لم ألتق الكبار الذين يمكن
 أن يكون له معنى ما يحدث ، ولكننا نعلم ، بل هو

 الخيال التظاهر تتحقق ونحن هنا في قلب المعركة مع
 جنون بالبنادق والقنابل اليدوية ضد المدفعية هجوم

في متابعة رائعة من تحول حقيقي. وهجوم بالقنابل  
تدفع لي لثارة––   بلدي ، واجبي بصفتي رسول 

 المكان الجديد هذا السبوع والشهر حتى منذ كانت
تبقي لي عاقل بما يكفي––   مجرد بلدي المجتمع 

 .لدرء زحف ل عاقل التي تملك كل شيء ، من حولي

شراء الن لقراءة المزيد على الفور. نهاية العينة .



 الصفحة الرئيسية
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شراء
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Availability

Read along with the world. Fragment Earth is 
also available in: Afrikaans, العربية, azərbaycan 

dili, Беларуская, български език, Català, 
česky, Cymraeg, dansk, Deutsch, Ελληνικά, 

español, keel, euskara, فارسی, kieli, française, 
Gaeilge, Galego, עברית, हSनUV, hrvatski, Kreyòl 
ayisyen, Magyar, , Indonesia, Íslenska,Հայերեն  

Italiano, 日本語, , ქართული 한국어, latine, 
lietuvių, latviešu, македонски јазик, Melayu, 
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svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 
українська, اردو, Tiếng Việt, דישpיי, 简体中文, 

and 中國傳統.

Find the next episode anywhere books are 
sold, and always on our homepage.
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Conception
 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identify Evil”

 

 

Simple English Edition



Summary

An epic adventure into mad, this series of 
short story explore the chain that bind the 

human spirit to the repeat of survive.

~~~

History, write by the win rare record the event 
describe as they true took place. Clean and 

simple is their lesson loss to protect or damn 
us?

At the end of World War II, siege in his 
bunker, his fantasy crumble around him, 

Hitler make his escape. South he fly for one 
last chance, one final stand and one more 

lesson history forgot to teach us.



Preface – Simple English

What if people could think for them-self? 

No, I  do not mean rotate the idea around – 
once wash, then repeat – to fit  like so many 
chicken in a  oven.  But  every time reach for 
that spark beyond their react by ask can, I do 
better  than  this?  And  then  do  it.  Can  you 
imagine how danger that could be?

         This  is  a  voyage  through  the  space 
between your ear; a vast not tap lone chasm of 
nothing  kept  company  by  only  the  echo  of 
once intelligence thought, now long since past 
it expire date. A journey that ask how, instead 
of  what  and  why,  when  okay  would  have 
done and if, where because was just not sense 
obscure a truth so personal it could never be 
under-stood again.

         Fragment Earth is the trip of a life-time… 
see you on the other ear.



001 – Part 1

Flight

– Nazi Germany, April 28, 1945 – 

It is a child fantasy, these past few week in 

Berlin. This I know to be true as I have yet to 
meet an adult who can make sense of what is 
happen, but we know; it is a pretend fantasy 
come true and here we are at the heart of mad 
battle with gun and grenade against artillery 
attack and bomb raid. In the follow fantastic 
transform of my real, my duty as messenger – 
drive me to excite new place that month and 
even  week  ago  were  just  my  community  – 
keep me sane enough to stave off  the creep 



not sane that own every-thing around me.

End of sample. Purchase now to read more 
instantly.
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001 – Part 3

Purchase
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Availability

Read along with the world. Fragment Earth is 
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Fragment Earth

 

 

Conception
 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identifying Evil”

 

 

English Edition



Summary

An epic adventure into madness, this series of 
short stories explores the chains that bind the 

human spirit to the repetition of survival.

~~~

History, written by the winner rarely records 
the events described as they truly took place. 
Sanitized and simplified is their lesson's loss 

to protect or condemn us?

At the end of World War II, besieged in his 
bunker, his fantasy crumbling around him, 
Hitler makes his escape. Southward he flies 
for one last chance, one final stand and one 

more lesson history forgot to teach us.



Preface – English

What if people could think for themselves? 

No, I don't mean rotating the ideas around – 
once  washed,  then  repeated  –  to  fit  like  so 
many chickens in a rotisserie. But every time 
reaching for that spark beyond their reaction 
by asking can, I do better than this? And then 
doing  it.  Can  you  imagine  how  dangerous 
that could be?

         This  is  a  voyage  through  the  space 
between  your  ears;  a  vast  untapped  lonely 
chasm of nothingness kept company by only 
the  echoes  of  once  intelligent  thought,  now 
long since past its expiration date. A journey 
that asks how, instead of what and why, when 
okay would have done and if, where because 
was  just  nonsense  obscuring  a  truth  so 
personal it could never be understood again.

         Fragment Earth is the trip of a lifetime… 
see you on the other ear.



001 – Chapter 1

Flight

– Nazi Germany, April 28, 1945 – 

It is a child's fantasy, these past few weeks in 

Berlin. This I know to be true as I have yet to 
meet an adult who can make sense of what is 
happening,  but  we  understand;  it  is  a 
pretended fantasy come true and here we are 
at  the  heart  of  madness  battling  with  guns 
and  grenades  against  artillery  attacks  and 
bombing  raids.  In  the  ensuing 
phantasmagoric transformation of my reality, 
my  duties  as  messenger  –  driving  me  to 
exciting  new  places  that  months  and  even 



weeks ago were just my neighborhood – keep 
me  lucid  enough  to  stave  off  the  creeping 
insanity that owns everything around me.

End of sample. Purchase now to read more 
instantly.

Homepage 

http://fragmentearth.com/index-en.html


001 – Chapter 2

Purchase



001 – Chapter 3

Purchase



001 – Chapter 4

Purchase
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